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La granda tasko : franca-germana repacigo
De Prof. Pierre I. A. Muffang

Jen resumo de la parolado, kiun nia franca 
amiko kaj kunredaktoro faris en la Esperanto- 
tago de IKA en Elberfeld (30 jan. ).

Oni povas diri, ke jam dum la milito 
la katolikoj preparis la vojon al repa- 
cigo, almenaŭ la veraj katolikoj, kiuj 
obeeme aŭdis la voĉon de la admirinda 
Papa Mosto Benedikto Dekkvina, kaj 
gardis en iliaj koroj tion, kion Li ins- 
truis por la savo de la popoloj. Ekzem- 
ple, oni certe scias ke la militkaptitoj 
en multaj okazoj havis kun la 
loĝantoj rilatojn ne malamikajn. 
En Francujo oni ofte rimarkis la 
piecon de germanaj soldatoj en 
la preĝejoj. La favora impreso 
tiel donita al la katolika publiko 
havis tre certe bonan influon. En 
Germanujo, Ĉe la tendaro de 
Mtinster-Rennbahn francaj semi- 
narianoj povis daŭrigi sian reli- . 
gian studadon dank’al altkora pro- 
fesorode la Universitato de Mtins- 
ter, Sinjoro Pastro Schmidlin. 
En artikolo de la Bulteno Kato- 
lika internacia (Decembro ig26a) 
unu el la ĉeestintoj diras kion la 
katolikoj devas danki tiun hompn, 
kies meriton bedaŭrinde ne ĉiuj 
rekonis. Oni scias ankaŭ, ke milit- 
kaptitoj en Germanujo organizis 
korespondadon kun germanoj ka- 
tolikaj post la milito. Tia estas 
la deveno de du bultenoj, la unua 
estas « Le Trait-d’Union» ( La 
unuigilo) kaj la dua «La Corres- 
pondance Catholique » ( La Ko- 
respondado Katolika). Flanke de 
tiu franca bulteno estis la ger- 
manlingva «Katholische deutsch- 
franzosische Korrespondenz», sed 
oni povas bedaŭri ke unu ne estis 
la traduko de la alia, ĉar se oni 
ne scias ambaŭ lingvojn oni ne 
povas komplete kompreni laideoj n 
interŝanĝatajn. Kompreneble fa 
eldono tre dezirinda de dulingva 
bulteno kostas multe, ne nur pro 
la presado, kiu postulas kompe- 
tentan presiston, sed ankaŭ ĉar la eldo- 
nisto devus pagi tradukistojn.

Eĉ dum la milito, neniam la rilatoj 
estis nepre rompitaj inter ĉiuj katolikoj 
germanaj kaj francaj. Katolikismo estas 
torto pli potenca ol militarismo.

Ho ve ! La milito daŭris longe, lerta 
propagando per la gazetaro kaj per la 
literaturo ŝutis venenon de malamo en 
la korojn. Eĉ katolikoj forgesantaj la 
kristanan karitaton, ne atentantaj la 
instruojn de nia Sankta Patro, kunla- 
boris je tiu mortigo de la animoj.

Tamen ni katolikoj francaj aŭ germa- 
naj postulas pacon, ĉar ni scias, ke la 
paco estas utila por la savo eterna de 
la animo kaj ankaŭ por la savo materia
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de niaj landoj. Plie la paco de la tuta 
mondo dependas plejgrandparte de la 
paco inter Germanio kaj Francio. Mi 
opinias, ke ni ne rajtas konsideri la 
militon kiel neeviteblan malbonon, kiun 
ni devas antaŭeakcepti rezignacie. Kon- 
traŭe ni havas la devon karitatan serĉi 

rimedojn por ĝin eviti, pro la malbonoj 
moralaj kaj materiaj, kiujn ĝi nepre 
kuntrenas.

ĉu katolika ne signifas universala? ĉu 
iu homo povas sin diri katolika, se li 
malamas homojn, nur ĉar tiuj homoj 
loĝas en alia lando, kiu militis al lia? 
ĉu ni katolikoj ne devas doni la bonan 
ekzemplon, pardonante al la malami- 
koĴ

Mi opinias, ke unu el la plej bonaj ri. 
medoj^iMtas la partopreno en la 
kongresoj de lnternacio katolika. 
Ĉiujare dum kelkaj tagoj la kon- 
greso de Internacio katolika unui- 
gas katolikojn, precipe intelektu- 
lojn, pastrojn, profesorojn, jurna- 
listojn, k. t. p. de Ciuj
landoj.* kate'ikoj francaj kaj
germanaj povas facile krei interri- 
latojn dum la kongreso. Mi kredas 
ke la rolo de Internacio Katolika 
estas tre grava je tiu vidpunkto.

La lastan jaron okazis en Fran- 
cujo en Le HAvre kunveno kato- 
lika, tiel nomata «Semaine Socia- 
le » (Semajno sociala). La temo 
estis « La vivo internacia ».

Pluraj germanoj ĉeestis tiujn 
gravajn kunvenojn, kaj novaj rila- 
toj estis kreataj inter francoj kaj 
germanoj. Enla «Bulteno katolika 
internacia» jam priparolita unu el 
viaj samlandanoj skribis longan 
leteron, en kiu li memorigas sian 
impreson pri tiu internacia semaj- 
no, kiu multe plaĉis al li. Sed la 
korespondado inter ckskongrcsa- 
noj ne sufiĉas. Al la katolikoj in- 
ternaciemaj estas tue rekomendin- 
da la legado de la «Bulteno Kato- 
lika Internacia», kies adminis- 

■ tranto estas ano de Internacio 
Katolika: Sinjoro Charles Gravey. 
ĉiu leganto povas skribi al la ad- 
ministranto kiu korespondas en 
lingvo Esperanto. Kelkaj paĝoj 
de la bulteno estas rezervataj je 

korespondan do.
Oni devas instigi precipe la junajn 

homojn, kiuj ankoraŭ studas, al la rilatoj 
per korespondado, ĉar ĝenerale ili havas 
pli multe da tempo libera ol tiu, kiu 
havas metion aŭ profesion. La pastroj, 
la profesoroj, la ĵurnalistoj povas fari



8a Kolekto N* 2 KATOLIKA MONDO Februaro 1927

utilan propagandon apud la junuloj 
tiucele. Inter la junuloj hodiaŭaj estasla 
morgaŭaj direktontoj de la aferoj publi* 
kaj. Se ili havas hodiaŭ amikojn alilan- 
dajn, ili estos morgaŭ pacemaj. Konfido 
estos tiom pli granda, kiom pli mainova. 
Mondj unularo Katolika jam sukcesis krei 
rilatoj n inter junuloj francaj kaj germanaj. 
ĉiuj junuloj aŭ junulinoj devas aliĝi al 
Mondjunularo katolika, kaj fari viglan 
korespondado^ internacian. Mi scias ke 
la poŝtaj prezoj estas nun tre grandaj, la 
junuloj, la studentoj, la intelektuloj ĝe- 
nerale estas devigataj Spari monon, 
tamen ili laŭeble faru oferojn por akceli 
la starigon de vera paco, ili havos certe 
rekompencon.

Ĉarmi parolas pri rilatoj inter junuloj, 
mi havas okazon diri kelkajn vortojn pri 
ekzisto en Paris de « Hejmo internacia 
de studentoj katolikaj ». Nur antaŭ kel- 
kaj tagoj mi vizitis la Prezidanton de tiu 
Hejmo kaj la Gvidantan Pastron. Ili 
klarigis al mi la devenon de tiu hejmo 
en kvartalo, kie staras de kelkaj mona- 
toj grandaj domoj, mi povas diri dome- 
goj, por la studentoj, speciale por frem- 
daj studentoj. Mi demandis : « ĉu vi 
akceptas en la hejmo studentojn de la 
landoj militintaj kontraŭ Franclando ? 
— Jes, la hejmo estas malfermata al ĉiuj 
katolikaj studentoj. — Kaj denove mi 
demandis : «Ĉu jam germanaj (studen- 
tcj vizitas la Hejmon ? — Jes, kelkaj 
venas regule, kaj iliaj kamaradoj francaj 
havas bonajn rilatojn kun ili. La estraro 
de la hejmo tute volonte deziras kunla- 
bori je reamikiĝo inter francoj kaj ger- 
manoj. La Hejmo bone prosperas, kaj 
nun la kunvenejo estas tro malgranda. 
Oni intencas havi tutan domon por la 
hejmo, post kelka tempo, kiam estos 
konstruitaj ĉiuj domoj por la studentoj.

La rilatoj inter la studentoj ŝajnas al 
mi tre oportunaj por nia celo.

Ni devas multobligi la interŝanĝojn de 
junuloj aŭ junulinoj inter la familioj 
katolikaj. Dank’ al Internacio katolika, 
dank’al ĝia organo « Katolika Mondo », 

‘dank’al la priparolita Hejmo en Paris, 
la efektivigo ŝajnas ebla.

Dum 1923 kelkaj amikoj de la «Cor- 
respondance Catholique franco-alleman- 
de » (Katholische deutsch - franzosische 
Korrespondenz ) proponis, ke la unua 
dimanĉo de ĉiu monato estu dimanĉo 
internacia : la francoj oferu sian komu- 
niiĝon por Germanujo, la germanoj por 

Francujo. La ligilo estas la Sankta Eŭ- 
karistio. En la Eŭkaristia Kongreso en 
Amsterdam, la Kardinalo ĉefepiskopo 
de Paris diris tiujn vortojn: « La kutimo 
de' la Dimanĉo Internacia kunhelpos 
forte al unuiĝo tiel multe necesa de 
Germanujo kaj de Francujo ».

Kaj kiam ni preĝas por la paco, ni 
ne forgesu tiujn, kiuj ankoraŭ multaj, 
tre multaj inter la katolikoj, estas blin- 
digitaj per nacia egoismo, kiu incitas 
ilin al malamo, al malobeemo al instruoj 
de 1’Papos al kontraŭstaro al ĉiuj pace- 
maj klopodoj.

En Francujo organizaĵo, kiu ĉiam de- 
nove incitis malamon konti aŭ Germa- 
nujo kaj defendis la « integralan nacio- 
nalismon »'estis la « Action Francaise ». 
ĉi nun estas kondamnita de la episko- 
poj kaj de la Sankta Patro mem. La 
pasintan dimanĉon oni legis en ĉiuj 
preĝejoj la kondamnoleteron.

Per la kruco ni venkos la malamon, 
ni restarigos la pacon !

La problemo de la misioj
Kiam la dekdu apostoloj eliris en la 

mondon, por prediki la Evangelion kaj 
gajni la mondon por Kristo, ili havis nur 
unu batalilon : la veron, ĉi ne estis 
enordigita en profundan filozofian siste- 
mon : Simplaj hebreaj fiŝkaptistoj inspi- 
ritaj per la Sankta Spirito estis portantoj 
de la Regno de Dio. Ili estis malriĉaj kaj 
malkleraj, kaj kontraŭ ili staris la tuta 
greka-roma kulturo : saĝa sistemo de 
filozofio, belega arto kaj literaturo. Sed 
la kristanismo venkis, sur la tronon de 
la greka-roma filozofio supreniris kato- 
likaj teologoj, Ja formoj de la antikva 
kulturo kaj arto fariĝis servantoj de la 
granda vero kaj estis la materio por 
eklezia liturgio, por katedraloj kaj poe- 
ziaĵoj kristanaj. La klasika, t. e. greka- 
roma kulturo fariĝis kristana kulturo, se<£ 
ĝi ne estas la kristanismo mem 1

La eŭropa» okcidenta kulturo ne estas 
la sola kulturo : Jam antaŭ miloj da 
jaroj ekĝermis en Hindujo praantikva 
saĝeco-kaj en Ĥinujo admirinda nacia 
kulturo. La kulturo de la oriento, ĝia 
pensmaniero, filozofio, ĝia tradicio estas 
alia ol la okcidenta, sed ne malpli valora. 
La orienta homo estas alia ol la okcidenta. 
Nun la kristanismo venas en la orientajn 

landojn. Misiistoj portas ĝin, kaj ili es- 
primas la spiriton de la’kristanismo en 
formo, kiu estas prenita el la eŭropa, t.e. 
origine el la greka-roma kulturo. Tio si- 
gnifas grandegan malfacilaĵon ! Plej ofte 
la misiistoj eĉ opinias, ke ili devas pro- 
pagandi la eŭropan «civilizon»; ili kons- 
truas preĝejojn en eŭropa stilo, kaj kelk- 
foje eĉ postulas de la novkristanoj, ke ili 
imitu la eŭropanojn en vestoj kaj kuti- 
moj. — Kaj homoj, kiuj sentas en si la 
tradicion de la jarmiloj, kiuj ( prave ) 
estas fieraj pri sia nacio kaj sia kulturoj 
malŝatas la kristanismon, eĉ malamas 
ĝin. Kaj tiuj estas la plej valovaj ho- 
moj. — Ni pripensu : Se ni subite rabas 
de popolo ĝian kulturon, ne respektante 
ĝian tradicion, ni puŝas ĝin en kaoson !

Ni imagu, ke la dekdu apostoloj irus 
en la orienton. Kion ili farus ? Kiel ili 
gajnusHindujon kaj Ĥinujon por Kristo?

Unu el la plej gravaj iloj por eviti la 
malĝustan manieron de la misiado, estas 
la indiĝena pastraro. Kun ĝojo mi povas 
konstati, ke « Katolika Mondo » estis 
inter tiuj malmultaj gazetoj, kiuj ĉiam 
denove atentigis pri tiu eminentega pro- 
blemo. Sed ĝi ne estas la sola.

En la lasta jaro okazis la kvara “ Se- 
majno de Misiologio ,, en Louvain (Bel- 
gujo), la temo estis “ la problemo de la 
adaptiĝo,,. Mi volas skizi kelkajn ideojn 
tie esprimitajn.

Unu el la parolintoj, la redemptorista 
patro Dufonteny klarigis la plendojn de 
la indiĝenoj pri la misiistoj. Tiuj plen- 
doj koncernas preskaŭ ĉiuj la mankon 
de adaptiĝo flanke de la misiistoj. Tro 
ofte Ĉi tiuj restas eŭropanoj ; ili ne scias 
adapti sin, aŭ almenaŭ nur nesufiĉe, al 
la kutimoj de la homoj, inter kiuj ili 
vivas. Eĉ pasiginte multajn jarojn en la 
misiolandoj, malgraŭ ĉiuj siaj klopodoj 
kaj oferoj, ili restas ĉiam fremdaj. An- 
koraŭ alia baro montriĝas : la natura 
instinkto de la landoj, kiujn oni iam 
malŝate nomis «necivilizitaj»; eksentante 
siajn rajtojn kaj sian forton, tiuj landoj 
malfacile toleras la fremdlandajn misiis- 
tojr., kies koro kaj simpatio ĉiam tur- 
niĝas al siaj eŭropaj landoj. El ĉi tio 
klarigas la neceseco de indiĝenaj pas- 
troj. Sed ankaŭ la laboro de la misiistoj 
ankoraŭ estas necesa ; ili devas adaptiĝi 
al la novaj kondiĉoj de la misiado. Ili 
devas fariĝi « ĉio al Ciuj » laŭ la belega 
ekzemplo de Sankta Paŭlo, eviti ĉiun 
ŝajnon de nacia propapagando, por nur

La Kavaliroj de Kolumbo eo Ameriko
Je la mateno de la 16 januaro 1882 naŭ sin- 

joroj, ricevinte la sanktan komunion, ^serioze 
kaj silente suriris la ŝtuparon de la parohodomo 
ĉe la Preĝejo de Sankta Mario en Newhaven 
en la ŝtato Connecticut.

La parohestro Michael Mc. Gioney estis in- 
vitinta ilin al interparolado. Li klarigis al ili, 
ke estus eble necese kunigi la katolikajn virojn 
en la loko en unuigo por reciproka protekto kaj 
frata helpo. Li aludis la framasonojn kaj la 
helpon, kiun la loĝiofratoj donas unu al alia, 
kaj kiel ili per ilia ekskluziveco kaj ilia komerca 
rutino farigis vera potenco en la publika vivo. 
Cu oni ne povus uzi la bonajn kaj utilajn pre- 
ferojn de la « framasona ordeno » por pli bona 
celo ? Cu oni ne kontraŭe devus fondi alian or- 
denon, kiu ja ne postulu ĵuron kaj estu konforma 
al la ekleziaj kaj ŝtataj legoj, sed kiu same 
gardu la unuiĝosekreton ?

Kiu tiam pensis, ke el la interparolado de la 
dek viroj en tiu januara mateno de la jaro 1882 
estiĝos unu^el la plej grandaj organizaĵoj de la 
Unuigitaj Statoj, eĉ de la tuta mondo ? Kaj 
tamen estis tiel. Tio estis la unua paŝo al la 
fondo de la Ordeno de la Kavaliroj de Kolumbo 
(«Knights of «kolumbus»), pri kiu oni ja malofte 
aŭdas, sed kiu ĉie, kie la katolikoj kaj la kato- 
lika afero de Usono estas reprezentataj kaj pro- 
tektotaj, potence efikigas sian vastan influon.

Nun la Ordeno havas 700000 membrojn en 

eble 2 5oo « konciloj » ati subgrupoj. Gi ne estas 
religia societo, sed laika unuiĝo de katolikoj, 
kiu tamen posedas multajn episkopajn kaj eĉ 
papajn laŭdojn.

La interparoladojn oni daŭrigis, kaj en tria 
konferenco oni elektis la nomon de la unuiĝo aŭ 
pli bone de la ordeno «Ordeno de la Kavaliroj de 
Kolumbo » (Knights of Columbus). Bone konsi- 
derante, kiom da alloga intereso konsistas en 
ceremoniaro, oni ne hezitis akcepti diversajn eks- 
teraĵojn de la framasonoj, i. a. la diversajn gra- 
dojn de la membreco, la solenan akcepton en la 
ordenon kaj la severan devon, neniam lasi veni 
la membroliston en nekompetentajn manojn. Sed 
la interna organizo apogiĝas sur severe katolikaj 
kaj patriotaj principoj, kaj oni rekomendegas al 
ĉiuj vere kristanan vivmanieron, precipe ĉiu- 
monatan komunion. Jam en la unua sekvinta 
jaro la unuaj statutoj estas prezentitaj al la 
eparkia episkopo por aprobo, kaj samtempe la 
societo Qstas jure rekonita per la ŝtato. Cetere 
oni tute ne celis kiom eble plej multajn mem- 
brojn, sed ekstreme severe ekzamenis novaliĝan- 
tojn. En 1892 oni jam nombris en pli ol 80 
urboj de du ŝtatoj unuiĝojn kun 6000 membroj. 
En 1904 ĉie ekzistis lokaj -grupoj escepte de 4 
ŝtatoj. La kelkfoje faritan proponon, ankaŭ dis- 
vastigi la ordenon en Eŭropo, oni ĉiam''evitis.

La unua celo de la ordeno servis al la socia- 
laj interesoj de la amerikanaj katolikoj. Unue oni 
grandioze organizis la vivasekuron. Guste en la 
tempo de la fondo grandaj asekuraj societoj 
estis pereintaj pro mallerta gvidado, kaj multaj 
katolikoj per tio suferis grandajn perdojn. Ko- 

mence oni* enkondukis en la ordenon la t. n. 
« postmortem-leĝon », t. e. ĉe morto de membro 
ĉiuj aliaj devis pagi po unu dolaron al la parencoj 
de la mortinto. Tio okazis sen risko kaj estis 
tre alloga. Kiam la ordeno jam havis pli ol 
1000 membrojn, oni enkasigis monatan kotizon. 
En 1901 la asekura instituto de la ordeno jam 
nombris 320.000 asekuritajn membrojn. Per 
ĉiama kresko kaj korekta lerta gvidado la asekura 
entrepreno de la ordeno fariĝis unu el la plej aŭ- 
toritataj en Ameriko. La profito el la asekuroko- 
tizoj estis la fonto por la grandaj socialaj kaj 
karitaj institucioj de la ordeno.

La bonfaremo de la ordeno ĉe ĉiu katastrofo en 
la lando — incendoj, inundoj, akcidentoj en mi- 
noj ktp. — ludas grandan rolon, precipe en kaj 
post la Granda Milito. Ankaŭ al Eŭropo oni 
sendis donacojn. Oni zorgis por 3o325 militinva- 
lidoj kaj pagis en 468 malsanulejoj nutradon por 
ili. Speciale la ordeno finance zorgis por la 
amerikaj pastroj en la armeo.

Ankaŭ en la kampo de la lernejoj kaj de la 
popolklerigo la ordeno laboras. Por akceli la 
katolikan kulturan vivon de Usono, la ordeno 
fondis 1904 propran katedron por amerika his- 
torio en la katolika universitato de Washington 
kaj zorgis por ĝiaj pluaj kostoj. Por la vastaj 
amasoj de la popolo oni fondis en multaj lokoj 
vesperajn lernejojn. Aliaj lernejoj donas leteran 
instruon al izolaj lernemuloj. Ci tiuj kursoj 
donas laborkampon al granda nombro da fervo- 
raj instruistoj kaj havas pli ol 8000 lernantojn. 
La vesperajn kursoj vizitis 3i3gx6 personoj. Oni 
instruas en ĉiuj fakoj ; lingvoj, stenografio, ma- 
ŝinskribado, historio, tekniko, komerca scienco. 
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zorgi por la bono de la lando, en kiun 
Dio ilin sendas.

P. Charles S. J. donis la generalan 
raporton pri la problemo de la adaptiĝo. 
Gravajn praktikajn ideojn donis la neder- 
landa jesuito P. Ten Berge S.J., misiisto 
en Nederlanda Hindujo. Li kritikis tion, 
kion li nomis la «eŭropanismo de kelkaj 
misiistoj». Li apogis sian paroladon sur 
precizan ekzemplon : la arkitekturo en 
misiolandoj. Oni devas bedaŭri, li diris, 
ke la misiistoj kredas, ke ili devas kons- 
trui Cie la preĝejojn kaj aliajn religiajn 
konstruaĵojn en eŭropa stilo, neniel aten- 
tante la arkitekturon kaj la kutimojnin- 
diĝenajn. Kial ne imiti la kristanojn de 
la unuaj jarcentoj, kiuj konstruis siajn 
preĝejojn laŭ la modelo de la idolanaj 
basilikoj? — Tiuj ideoj de P. Ten Berge 
trovis la plenan laŭdon de la Apostola 
Delegato por Hindujo. Cetere ili apli- 
kigas ankaŭ en aliaj sferoj. En la Misio- 
logia Semajno oni. vidis interesajn reli- 
giajn bildojn en Iamaniero dela indigena 
arto el Java insulo.

Tiu adaptiĝo devas trovigi Cie. Tiel 
la misiistoj devas krei universitatojn por 
la superaj klasoj ( Interesa ekzemplo 
estas la Katolika Universitato de Pekin, 
pri kiu mi eble baldaŭ verkos specialan 
raporton por K.M.); en la Kongo-regiono 
ili jam fondis lernejojn por Cefidoj. La 
Blankaj Patroj kaj la Blankaj Fratinoj 
admirinde sukcesis enpenetri en la ani- 
mon musulmanan. Jam ekzistas ekzem- 
ploj, espereble ili trovos multajn imitan- 
tojn.

Ankoraŭ aliaj ekzemploj ekzistas. Pri 
unu el ili rakontas la «Bulletin des Mis- 
sions » sub la titolo «La budhistaj bon- 
zoj farigas monaĥoj ». La artikolo rapor- 
tas pri kristano (ne katoliko, sed norvega 
luterano),kiu komencis la belegan taskon 
konduki la budhistajn kaj taoistajn bon- 
zojn de Ĥinujo al Kristo. Li farigis 
ekstere tute budhisto kun la budhistoj, 
t. e. akceptis ilian kostumon, ilian kon- 
duto-kaj pensmanieron, forgesis ĉiujn 

-eksterajn formojn, kiuj n la okcidento estis 
•doninta al li, kaj nur dedicis sin al la 
tasko enigi la spiriton de Kristo en la for- 
mojn de la asketa vivo de la oriento...

Tiel kuŝas antaŭ ni la problemo meti 
la katolikismon en la kulturformojn de 
la oriento. Giganta tasko, simila al tiu, 
kiun havis la apostoloj kontraŭ la greka- 
roma kulturo. La laboro ne estos facila. 
Sed grandega kampo atendas, la rikolto 
estos rica. La mondon por Kristo !

Misiemulo.
La Jeune Republique

Journal hebdomadaire, rendant compte de toutes les 
manifestations du njouvement dĉmocratique internationa! 
pour la paix dont le Congris de Bierville est la dernidre 
et la plus retentissante. Elle a, pour directeur, Marc 
Sangnier et, pour rĉdacteur en chef, Georges Hoog, prĉ- 
sident et secretaire genĉral de ces Congrĉs. Le prix de 
1’abonnement est de 25 francs francais par an. Bureaux : 

'34, Boulevard Raspail, Paris (Vile).

Speciale la ordeno dediĉas sin al la junule- 
dukado. Dufoje en la jaro okazas dektagaj kur- 
soj por junulgvidantoj, kiujn kompreneble povas 
viziti ankaŭ nemembroj, eĉ protestantoj. En plej 
nova tempo la ordeno laŭ speciala deziro de la 
Sankta Patro ankaŭ fondis kelkajn junulunui- 
ĝojn en Romo kaj konstruis modelajn ludopla- 
cojn estas sekreta por la publiko. La granda cen- 
trejo estas ankoraŭ en Newhaven, sed ĉiu ŝtato 
havas subcentrejon. La gvidantoj estas laikoj, 
sed ĉiam havas pastran konsilanton apud si. 
La centrejo posedas unu el la plej grandaj pre- 
sejo de la mondo. Tie estas presataj la unuiĝo- 

. gazetoj, bonega familia gazeto kaj multaj aliaj 
bultenoj. La ĉeforgana « Columbia » aperas 
ĉiumonate en eldonnombro de 750.000, enha- 
vante 58 paĝojn. Sole la ekspedkostoj estas 
33oo dolaroj en la monato. Kompreneble la 
katolikoj de Ameriko estas tre fieraj pri sia be- 
lega ordeno de la « Knights of Columbus,», kiu 
sendube montras modelan ekzemplon, kion la 
katolikoj povas atingi per unuigitaj fortoj, kons- 
tanta obstineco kaj lerta gvidado.

Julien Green (\Vashington),

Eklezia Revuo
MORTOJ

Aŭstrujo : 16 nov, mortis barono von Wit- 
tinghoff-Schell, unu el la fondintoj de la kato- 
likaj organizaĵoj en Malsupera Aŭstrujo. 18<j3 
la Katolika Kongreso en Linz petis lin prepari 
la fondon de katolika popola ĵurnalo ĉiutaga : 
la Reichpost ».

Belgujo : 3 dee. mortis Gerard Cooreman, 
iama prezidanto de la parlamento, gvidanto de 
la Katolika Partio, eksministro por Industrio 
kaj Laboro, 74-jara.

Francujo: En Paris mortis 11 dee. Mgr. 
Maurice Landrieux, episkopo de Dijon, aŭtoro 
de multaj libroj, 70-jara.

Hispanujo : En Pamplona mortis 14 dee. 
Mgr. F.-X. Baztan y Urniza, episkopo de 
Aviedo 1904-1920, 83-jara. Ĵ1920 li forlasis sian 
oficon kaj fariĝis titola episkopo de N liopolis.

Italujo ; En Roma mortis i5 dee. Mgr. Alfred 
Edward Burke, el Kanado, 65-jara. Li fondis 
1908 la « Catholic Church Extension Society of 
Canada » fariĝis igi5 apostola protonatoro, 
faciliĝis 1919 la revenon al Meksiko de la ek- 
zilitaj episkopoj kaj la remalfermon de la 
preĝejoj fermitaj per la prezidanto Carranza.

Usono : 2 dee. mortis Mgr. James Davis, 
episkopo de Davenport, 75-jara.

La VATIKANO
2im Paris Mgr. Maglione, apostola nuncio, kaj 

ministro Briand subskribis du kontraktojn, en 
kiuj la Vatikano kaj la fianca registaro inter- 
konsentas pri la liturgiaj honoroj aplikeblaj al 
la reprezentantoj de Francujo en kapitulacia) 
landoj (kie Francujo estas protektanto de la 
kristanoj ) kaj en landoj, kie la kapitulacioj 
ĉesis. Dato de la kontraktoj : 4 dee. 1926.

Lo novaj kardinaloj : Mgr. Lorenzo Lauri, 
nuncio en Polujo, ricevis la kardinalan ĉapelon 
la 24 dee. kaj Mgr. Giuseppe Gamba, ĉefepis- 
kopo de Torino ( 23 dee. ).

Papa parolado de la 20 dee. 1926 : persekuto 
en, Meksiko, « Action Francaise » en Francujo, 
la faŝismo en Italujo.

Kontraŭ la « Action Francaise » ; Dekreto de la 
Sankta Oficejo ( 29 dee. ' kondamnanta verkojn 
de Charles Maurras kaj la ĵurnalon « Action 
Francaise ».

ANGLUJO
La « Catholic Relie/ Bill» estas akceptita de 

la du parlamentoj. La « House of Commons » 
voĉdonis ĝin la 3 decembro kaj la « House of 
Lords » la 14 decembro. Gi nuligas la malno- 
vajn leĝajn ĉikanojn kontraŭ la katolikoj, kiuj 
datumas el la tempo de la grandaj persekutoj 
kaj estis formala validaj ĝis nun, kvankam oni 
en la lasta jarcento fakte neniam plu aplikis 
ilin.

AMERIKO
Katolika Paca Kongreso en Ameriko. En Usono 

okazis speciala kunveno de la katolikaj viraj kaj 
virinaj unuiĝoj kun la programo : Kiel la kato- 
likoj de Ameriko povas kunhelpi al la restarigo 
kaj konservo de vera paco inter la nacioj ? 
Ĉeestis precipe multaj gestudantoj.

Katolikaj indianoj en- Kanado. En la x 1 provin- 
coj de Kanado vivas laŭ plej nova statistiko 
100998 indianoj. El ili 43986 estas katolikaj. 
Katolikaj lernejoj : 127 kun 5219 infanoj. Neka- 
tolikaj lernejoj : 199 kun 733$ gelernantoj. Mi- 
siistoj inter la indianoj estas precipe Oblatoj de 
la Senmakula Virgulino Mario kaj jesuitoj

SVISUJO
La svisaj katolikoj perdis du el iliaj eminen- 

taj gvidantoj : En Fribourg mortis la loan de 
januaro ŝtata konsilisto Georges PVTHON. 
Pli ol 40 jarojn li apartenis al la kantona registaro 
kaj gvidis la departementon de edukado kaj ins- 
truado. Lia plej granda verko estas la kreo de la 
internacia universitato katolika en Fribourg, 
pri kies frekventado la lasta n-ro de «K. M. » 
raportis. — Nur 54 jara mortis en San Remo 
(Italujo), kien li estis irinta por resaniĝi, eks- 
nacia^ konsilanto August KURER, ideala kaj 
plej ŝatata katolika politikulo kaj komitatano de 
la svisa katolika popolunuiĝo. Lasttempe li estis 
direktoro de-la svisa hotelista societo kaj vic- 
prezidanto de la internacia mezklasa unuiĝo.

POLUJO *
Pri konstruo de l’Silezia Katedralo. ! Lia epis- 

kopa mosto Lisi ecki, Jdua episkopo de pola Sile- 
zio, publikigis episkopan leteron, en kiu li ins- 
tigas la kredantojn de 1’dieceso silezia, fervore 
monhelpi al la konstruado de la katedralo en 
Katovvice. Sileziaj gazetoj apelacias al grandaj 
nimeco de 1’katolikaro de la nova diocezo, por 
ke ili volonte akcelu la iniciaton de silezia 
episkopo.

AZIO
Katolika ĉiutaga jurnalo en Shanghai fondigis 

antaŭ kelkaj monatoj, gvidata de laikoj. Vri estas 
tute sendependa, sed ricevis la aprobon de la 
apostola delegato Constantini kaj de la apostola 
vikario de Nankjng.

La centro de la katolikismo en Persujo estis 
antaŭ la milito la urbo Urmia. Tie, estis du 
belaj lernejoj por kristanoj kaj mahometanoj, 
valora biblioteko, presejo, lernejo por knabinoj, 
hospitalo ktp. Jam ekzistis tie 10.000 kristanoj. 
Dum la milito turkaj-kurdaj bandoj disigis la 
katolikan komunumon kaj mortigis multajn 
kristanojn. 1923 lazarista patro provis denove 
kunigi la katolikojn kaj sukcesis kolekti denove 
1200 paroĥanojn. Komenciĝis forta konvertiga 
movado inter la nestorianoj. Nun denove ek- 
zistas 12 preĝejoj, pastra seminario kaj 29 ler- 
nejoj kun pli ol 400 infanoj.

FRANCUJO
Universitatuloj transdonis al Poincare r5 dee. 

1926 peticion favore al la novicdomoj de la 
francaj Religiaj Kongregacioj instruantaj en 
Latina Ameriko.

■ La francaj episkopoj sendis komunan adreson 
al la episkopoj de Meksiko (14 dee.).

La 5-a Semajno de la Verkistoj katolikaj (« Se- 
maine des Ecrivains») okazis kun bona sukceso 
en Paris, 6-12 dee.

Du rekonvertitaj de radikalaj malamikoj de la Ekle- 
sio : La urbestro de Montauban Pouche kaj la 
ĉefsekretario de la radikala-socialista partio 
Bouffondeau mortis repaciĝinte kun la Eklezio.

Nia movado
Germanujo

Esperanto-tago de IKA en Elber/eld. La 3o janu- 
aro estis bela Sukceso. En Elberfeld Esperanto- 
tago. Gesamideanoj venis el multaj regionoj de 
Okcidenta Germanujo, la poŝto alportis salutojn 
de amikoj de Koblenz ĝis Ratibor. En Elber- 
feld la kampo estis bone preparita, la 3o janu- 
aro definitive plugis ĝin, nun nova semado (t.e. 
kursoj !) povos komenciĝi. En la preĝejo de 
Sankta Suitbertus (gi estis tute plena) la diservo 
okazis. Kantoj kaj preĝoj nur en Esperanto, 
bela prediko de kaplano Wachowski : la kristana 
amo. Poste multaj komencantoj en nia lingvo 
miris : c Mi preskaŭ ĉion jam komprenis ». — 
tatkunveno en la Stadthalle ( Urbhalo ): Ciuj 
seĝoj okupitaj. Multaj pastroj, profesoroj, geins- 
t mistoj, apud ili la malnovaj kaj novaj pioniroj 
de la IKa-movado, la « eldonejestraro » de «Ka- 
tolika Mondo », ankaŭ grandeta « delegitaro » 
de MOKA el multaj urboj. Multaj centoj da 
testintoj. Kaplano Wachowskj salutis. Muziko : 
solokantoj kaj violinsoloj. Propagandparolado 
de D-ro HINSENKAMP : laŭta, energia, kon- 
vinka, entuziasma. Poste parolado de nia fran- 
ca samideano Prof. MUFFANG ( Vidu gian- 
resumon sur la unua paĝo. Red.): malrapida, 
varmkora, bonege komprenebla, eĉ por kelkaj 
ne-Esperantistoj. Longa aplaŭdo. Je la fino 
ĉarma teatroludo ( unua prezentado), « En kiu 
lingvo ? » vi demandos, « ĉu en germana aŭ 
Esperanto?» En ambaŭ lingvoj ! Kaj en franca, 
angla, japana, hispana, turka, pola...., en la 
lingvoj de la turo de Dabei. 'Kaj Esperanto 
venkas, ĉar profesoro Babelius sendas al la mi- 
nistro de publika instruo proponon enkonduki 
Esperanton en ĉiujn lernejojn I Je la fino longa 
aplaŭdo kaj la himno !

Ano de la Elberfelda Ika-grupo estis la aŭtoro. 
Kiu volas sukcesigi propagandokunvenojn, men- 
du la manuskripton ĉe la administracio de KM. 
Kaj nun dankon, pluan sukceson, imiton..........

Sudano
La « Katholikentag » en Dortmund devos havi 

Esperanto-kunsidon, eble eĉ publikan propa- 
gando-kunvenon. La katolika grupo “Unueco,, 
en Breslaŭ jam sendis tiucelan proponon al la 
ĉefsekretariejo. Kiu havas proponojn, sendu 
ilin al la Eldonejo de K. M. I

Kataluna Esperantisto
Ĉiumonata 16-paĝa gazeto

OFICIALA ORGANO
1>E LA

INTERNACIAJ FLORAJ LUDOJ
Plej bonaj verkajoj de plej bonaj 

aŭtoroj ĉieaj 
Tradicie tre bona laŭ stilo kaj preso

JARABONO:
6 Svisaj frankoj aŭ i,5o usonaj dolaroj 

egalvaloro efektivigebla en Barcelona 
Adr.: CARRER VALENCIA, 245-Bareelona
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“ Die katholischen Missionen ..misia gazeto de la katoliko
Aloya Fŭrst zu Lowenstein nomas «Die katholischen Missionen» la gvidanta, misia organo de 
Germanujo» kaj diras, ke li ĝojas pri tio, ke la gazeto atingis denove la altan nivelon de la antaŭ- 
milita tempo kaj ke «Die katholischen Missionen» volas venki la spiriton de la naciismo en Ia 
misia agado. «Servi al la enlanda misia movado kaj samtempe konduki unu al la alia la misiis- 
tojn de ĉiuj nacioj, tio estas la alta celo, al kiu «Die katholischen Missionen»'nun denove moviĝas 
per malnovpruvita, renovigita forto.Dio benu tiun kuraĝon kajplenumula konfidoplenan esperon. 
Hcniu gameto en Germanujo kaj Aŭstrujo havas tiom senrezervan konfidon de la tuta epis- 
koparo, kiel montriĝis en la 53 jaroj an sennombraj leteroj, kiel «Die katholischen Missionen».* 
Ĉi tiu oficiala gazeto de la papa Propaganda Unuiĝo por la germanlingvaj landoj, je kiu kunla- 
boras ĉiuj misiordenoj, en la nomo de la centraj oficejoj en Aachen, Mŭnchen kaj Wien estas 
eldonata de la konata misia vekristo P. Bernard Arens S.J. kaj ĉefe volas flegi kaj propagandi la 
misio-ideon inter la kleraj katolikoj. En la ĝisnunaj volumoj troviĝas vere neelĉerpebla amaso 
da sciindaĵoj. Sub la varma blovo de la nova misia printempo ankaŭ la germanaj misioj leviĝas 
al nova kaj pli forta vivo.- Kun speciala amo la gazeto sekvas la vojon de la filoj kaj filinoj de nia 
popolo,kiuj denove grandnombre iras en la tutan mondon, kaj rakontas al la hejme restintoj 
pri ilia batalado kaj agado ĉela plej antaŭaj batalejoj de la militanta eklezio de Kristo. 
Ĉiumonate aperas unu kajero. La nova (Ŝ4 a) jarkolekto komenciĝis la i-a januaro.
Prezo kvaronjare 2.25 Rmk. Oni mendu ĉe la librovendisto aŭ ĉe iu postoficejo de la enkaj 
eksterlando. Eldonejo de la «Katholische Missionen» Aachen, HirschgrabenĴg, Germanujo.

CIU KATOLIKO Ŝ
devas kunlabori kaj helpi en disvastigado de 
la Dia Regno sur Ia tero ; ĉiu katoliko povas 
sukcese kunlabori, aligante kiel helpanto kaj 
helpantino al la SODALICIO DE S. PE- 
TRO KLAVER. Jara kotizo 25 cendoj 
usonaj. Animaj profitoj : multenombraj in- 
dulgencoj kaj aliaj animutiloj, donitaj de la 
Sankta Apostola Seĝo al la anoj de tiu ĉi 
misia helpa unuiĝo ; anima komuneco kun 
ĉiuj ordenoj kaj societoj misi aj, kun kiuj la 
Sodalicio estas kunigita kaj partopreno je la 
sanktaj mesoj,komunioj kaj^preĝoj de mult- 
nombraj misiistoj kaj monahinoj misiaj, sub- 
venciitaj de la Sodalicio ; partopreno pre- 
cipe je la preĝoj de la el acetitaj kaj bapti-, 
taj nigruloj kuj negraj sklavoj.

Por enlistigi sin sufiĉas indiki la nomon 
kun adreso kaj transsendi la unuan kotizon 
al unu el jenaj adresoj.
ADRESOJ DE FILIOJ KAJ 

KANCELARIOJ
de la Klavera Sodalicio estas :

Ĉu vi bezonas

SKRIBMAŜINON ?

Prezentiĝu al vi la
Apartaj preferoj : 

Malferma Konstrumaniero

Plej facila tuŝmaniero

Senbrua returniro

de la Caro

Perforta interspacajo de 

la komencaj literoj

Ĉiuloka agentoj, tial 
dutempa prezentebla

Vi decidigos certe por gi

Masinkonstruejo Kappel A.-C.
CHEMNITZ-KAPPEL

( GERM. )
FONDITA 1800

I
-
i’

-

RILATE AL 
ELEKTO 

PRI PROFESIO!
Kiu amante Dion kaj la animojn volas 

kiel interna membro de la Sodalicio de 
Sankta Petro Klaver dediĉi sian vivon al 
animsavado de la kompatindaj negroj, ciu-

— tempe estos akceptata en la novicaj domoj 
"• de l’ Sodalicio nome MARIO de 1’ BONA 
_ KONSILO en Roma kaj CLA VERIANUM

eu Saltsburg (Aŭstrujo).
Precipe fraŭlinoj instruitaj kaj pose- 

_ dantaj fremdajn lingvojn tie trovos oka- 
aon por utiligi sciadon kaj talenton hei- 

'ipante lu misiojn. Ankan VIRGINOJ 
trapasinte nur unuagradan lernejon, 
povosciantaj la servistan laboradon sin 
enlistigu!

— Detalojn pri la religia instituto kaj pri 
" kondiĉoj de anigo por internaj membroj
— pritraktas specialaj prospektoj.

Deklaron por enlistigo kune kun atesto 
». de kondukto, baptatesto, mallonga aŭtobi- 
" ografio kaj fotografio oni sendu al la :

“ Z”'«efa prezidantino de 1’Sodalicio de S. Petro 
“ V Klsvsr, aia grafina mosto M.Falkenhajrn, 

ROMA, (23), via dell’ Olmata, 16.

Presejo: Imp. F. Collins, Qharleroi, Befgi®.

-

z

-

havas ĝis nun 
la jenajn

Poŝtĉekkontoj n:

Sodalizio di S- P. Claver 
ROMA (23) 

via deirOlmata, 16

ZUG, str- de S- Osvvaldo 15. 
SALZBURG' Dreifaltigkeitsgasse 
MUNCHEN, Gabelsbergerstr 5. 
BRESLAU IX. Hirschstr- 33 
KOELN, Maria Ablassplatz 10a- 
BERLIN 0.27, Magazinstr. 1- 
STRASBOURG, pl Broglie 9.

WARZSAWA, VVarecka 15 m. 7- 
KRAKOVA sw. Marka 25.
POZNAN, Szimanskiego 6.

Sodality of S.P. Claver 
St. LOUIS. MO. Usono 

Fullerston Building 
Seventh and PineStreet

Svislando
1 9 • Austrujo 

Germanujo

Elzaso-
Lotaringio 

Polujo

Bruxelles 
Budapest

• Kiiln 
ŝparis 
ĵPraha 
ŜRoma 
■Warszawa 
ĴWien

185.734 
59169

76.105
80.061
77396
1/2600 

I9O.972 
162.473

Oni pagas ekzem- 
ple al Katolika Mon- 
do, Roma 1/2600 ktp

Legantoj en tiuj 
landoj, en kiuj K.M. 
ne jam havas propran 
konton, pagu per 
bankbiletoj aŭ poŝt- 
mandatoj, sed nur ale

Katolika Mondo, Elberfeld
; (Geni).)

DIE 
TAGE 
VON 
BIERVILLE

DeutscherBarlcht tlhBrden Sechsten 
internationale» Friedenskongress ln 
Blervllle 1.-29.8.26/ nach amtllchen 
Unterlagen und unter Mltarheit der 
fŭhrenden Tellnehmer zusammenge- 
stallt von Josef Probst,Rio Schneider 
und C M.Brohl. Relchhaltiges, prSch- 
tlges Blldermaterlal.25ŬSelten Text

V/erkbundverlag, Wŭrzburg, Heinestr 3.

Broschŭrt 2.50 R M. Versand nur gegan Nach- 
iralvne oder Voreinsendung des Betrages auf 
Konto : Werkbundverlag 27004 Amt Nŭrnberg 

Oni mendu de K, M.

Se vi deziras fari servon al misiofrato, bon- 
volu mendi por li unu el la bezonaĵoj sekvan 
taj, kiuj ankaŭ estas bonegaj kiel donaĵo por 
familianoj ktp. Mi rekomendas la plej mo- 
deman, patentitan, milfoje pruvitan

Flik-kaj Ripar-Aparaton 
per kiu la misiistoj povas memripari siajn 
ŝtrumpojn, vestaĵojn ktp. kiel nove dum kel- 
kaj momentoj, tutegale, ĉu la ŝtofo estas sil- 
ka, lana aŭ saldota. Facile lernebla,altira 
laboro. Instrukcio estas aldonata. Prezo po 
peco du markoj. Plue ini rekomendas la 
patentitan

Liliput-Kudrilaron 
elegante nikelita; enhavanta fingringon,ku- 
drilojn,agrafojn,fadenbobenojn, silkon ktp. 
oni povas ĝin porti en la plej malgranda ĵa- 
ketpoŝo. Prezo 2 markojn po peco. Ĉio estas 
sendota afrankite, poŝtrepage eksterlandon, 
la diferenco de la sendkostoj estas ekstre fak- 
turota.

Johann von Au, jung, Hopfau Wttbrg. (Cerm.)

Ĵ. 
o’

CANNES
FRANCA RIVIERO

V
Pastro, Profesoro Laŭreato de la Franca

Akademio akceptas en

FAMILIO - PENSIONON
junulojn kaj sinjorojn, kiuj volas lerni M 
francan lingvon en P ran cujo mem. •

Ankaŭ estas akceptataj junuloj, pastroj, • 
sinjoroj, kiuj pro sia sanstato aŭ pro » 
alia kaŭzo bezonas restadon ĉe la Riviero. :

Malfermata dum la tuta jaro 
Por prospektoj aŭ informoj skribu al

Villa de Lorriere, CANNES. France

Esperantista Centra Librejo
51, rue de Clichy, PARIS 9,

Societe anonyme ŭ Capital et personnel variables 
R. C. Seine 4022, eldonas kaj vendas Ia 

verkojn de nia majstro D-ro L.L. Zamenhof 
Oni petu la katalogon 1926, sendata senpage


